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o P I N I A NR GK.6630.344.2011
UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot uzgodnienia: Przylacze elektryczne i kanalizacji deszczowej i linia oswietleniowa

Dla: Architektoniczna Pracownia Projektowa
mgr inz.arch. Krzysztof Denisiewicz
45-027 OPOLE

Osmanczyka Edmunda 8-10/2

Adres:

Na wniosek nr: z dnia: 20.04.2011
Data wplywu wniosku: 21.04.2011

Powiatowy Zespól Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

Zlinice ul. Jedrzejczyka 8 dz. 1366/238, 1386/224 km2
Gmina: PRÓSZKÓW

Data posiedzenia: 29.04.2011

Uwagi i za~ecenia:

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym, nalezy
zachowac normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem
wlasciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczecia robót. W przypadku wystapienia
skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inzynierskich z istniejacymi
kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczyc rurami ochronnymi, zgodnie z
obowiazujacymi normami.

Przed przystapieniem do robót ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi kablami
telefonicznymi operatora TP S.A. nalezy wystapic do firmy ATEM Polska o wydanie technicznych
warunków wykonania robót i nadzór nad ich wykonaniem.

Na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robót ziemnych, nalezy wystapic do EnergiaPro
S.A. oddzial w Opolu przy ulicy Prudnickiej 6a o wydanie technicznych warunków wykonania prac w
miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacymi napowietrznymi i
doziemnymi liniami elektrycznymi. W przypadku wystapienia kolizji na etapie realizacji prac, nalezy
dokonac stosownych zmian w projekcie.

Nalezy wystapic do Urzedu Gminy o wydanie zgody na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
sieci uzbrojenia terenu oraz podanie technicznych warunków wykonania prac w pasie drogowym.

D~d~~koweinformacje dla inwestora i wykonawcy oraz podstawa prawna znajduja sie na drugiej stronie
opmll.

Integralna czescia niniejszej opinii sa opieczetowane mapy zawierajace uzgadniany projekt.

Przewodniczacy Zespolu

Uzgadniania Dokumentacji ProjeI.:to



Informacja dla inwestora:

1.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przezjednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2.W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowia-
zany jest niezwlocznie przedlozyc mape z inwentaryzacji wlasciwemu organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej.
3.Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzezeniem punktu 4.
4.Uzgodnienie traci waznosc w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architekto-
niczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespól o utracie waznosci, zmianie lub
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.
S.Wykonawca robót budowlanych jest zobowiazany do 'ochrony znajdujacych sie na terenie inwestycji
stalych zanków stabilizowanej osnoWygeodezyjnej i ponosi odpowiedzialnosc kama za ich zniszczenie
usuniecie lub przemieszczenie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Oz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolów uzgadniania dokumentacji projektowych
(Oz.U. 38 z 2001, poz. 455).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Oz.U. 25, poz. 133).


